
   

   

   
 

 

Nieuwsbrief 4                                                       20-9-2019 
 

Kindcentrum   

Beatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

 Altijd weer bijzonder: de Koning en de koningin in Meppel. En 

dan nu wel heel dichtbij! Veel van onze kinderen waren erbij! 

Een praatje, een highfive of een hand van de hoogheid is toch wel 

indrukwekkend! De politiekids (met veel van onze leerlingen) 

waren erbij voor de bewaking. Wat super om ze zo mooi trots te 

zien staan. Ik heb weer genoten! 

Allemaal een fijn weekend! 

Liesbeth van Schaik 

 

Nieuw op de website en facebook: de Koningin en Koning 

bewaakt door onze politiekids 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke Data 

23-9-2019 

Week van het 

kindcentrum 

26-9-2019 

Verjaardag van het 

kindcentrum 
 

Belangrijke 
mededeling 

We kunnen bij het feestje 
donderdagmiddag tussen 
13.00 en 14.30 uur nog 
hulp gebruiken! Komt u 
helpen? 

Meld u aan bij Liesbeth of 
via 
kcbeatrix@pcbomeppel.nl 

 

 

 

 

 
 

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/


   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kanjers van de week: Abdellah, Ouassima, Zacharia, 

Osman (zij hebben verschillende ballen uit het water 

gevist zodat we weer lekker kunnen spelen op het 

plein) 

Hobby’s: voetballen, sporten, buiten spelen 

Liefste: Nog vaker  

buitenspelen! 

 

 

Mop van de week: 
Twee apen zitten aan tafel. Vraagt de ene 

aap aan de andere: 'Waarom pel je die 

banaan niet?' Antwoordt de andere aap: 

'Ik weet toch al wat er in zit!' 

Hallo! 

Ik ben Christian en ik loop dit schooljaar mijn eindstage op de school van uw kind. Ik 

studeer in Zwolle aan de CALO op hogeschool Windesheim. Dat betekent dat ik mij dit 

jaar mag gaan ontwikkelen als lesgever in de gymzaal.  

Ik kijk er naar uit om, wederom op deze school, de kinderen veel aan te leren. Op 

woensdag en donderdag ben ik actief bij KC Stadskwartier, onder begeleiding van Gerrit 

Griffioen. Op vrijdag ben ik te vinden op de Beatrixschool bij Cor Hartholt. 

Ik hoop u gedurende het schooljaar eens te ontmoeten op bijvoorbeeld het schoolplein, 

de wandelgang of een ouderavond. 

Donderdag 26 

september feest:  

Kindcentrum 5 

jaar 

In de week van het 

kindcentrum 



   

   

   
 

 

Nationale sportweek   dansen Kindcentrum 
Beatrix !  
Op 20 september start de nationale sportweek.  
Op 20 september starten wij op Kindcentrum Beatrix 
met een ‘startdans’ !  
 
Waar?  Droog = plein 
   Regen = gymzaal  
Wat?  Dansen 
Publiek? U mag komen kijken! 
Wanneer? Vrijdag 20 september  
Waarom?  De nationale sportweek is begonnen 
Wie?  Groep 1 t/m 8  
Hoe laat? 8.30 uur tot 8.40 uur 
Met wie? Meester Christian en meester Cor  
 
 
Gymkleding 
Op woensdag en vrijdag, sporten de leerlingen van onze school in de gymzaal. Zullen we er samen op letten dat uw 
kind gymkleding bij zich heeft? Schoenen zijn niet verplicht, maar wel handig/verstandig,  als bescherming van de voet.  
 
Flyer Meppel Actief 
Uw kind heeft deze week een flyer van Meppel Actief meegekregen, met allerlei activiteiten. Vanaf maandag 23 
september hangt deze flyer ook op het sportbord, in de hal van onze school.  
 
Ledenwerfactie Meppeler Meppers 
In de nieuwsbrief van vorige week, stond meer informatie over de ledenwerfactie van ‘Meppeler Meppers’  
De posters, met meer informatie, hangen aan het sportbord, in de hal van onze school.  
 
Nationale sportweek Meppel Actief 
Van 20 t/m 29 september 2019 is de Nationale Sportweek er weer. Ook dit jaar heeft Meppel Actief een divers 
programma. Het programma van Meppel Actief hangt op het sportbord, in de hal van onze school.  
 
Kaboutersport  groep 1 en 2  
Dit schooljaar biedt Meppel Actief & Gezond weer 3 blokken kaboutersport aan. Kaboutersport is voor kinderen uit de 
groepen 1 en 2 van de basisschool. Aanmelden kan per blok via www.meppelactief.nl.  
De poster, met meer informatie, hangt aan het sportbord, in de hal van onze school.  
 
 Sporten met Meppel Actief 
Op dinsdag 3 september zijn de Meppel Actief wijksportmomenten van start gegaan, op de volgende locaties: 
 
Dinsdag: Nieuwveense landen, grasveld met voetbalveld aan Zetsel, 15.00 – 16.00 uur 
Woensdag: Haveltermade, Troelstraplein, 15.00 – 16.00 uur 
Donderdag: Koedijkslanden, pannakooi bij Dingstede (Ferdinand Bolstraat), 15.00 – 16.00 uur. 
 
Kijk voor meer informatie op http://www.beatrixschoolmeppel.nl/syndeo_data/media/1_Nieuwsbrief_30-8-_2019-
2020.pdf 

Dansen op het plein !  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.meppelactief.nl&data=01%7C01%7Cc.hartholt%40pcbomeppel.nl%7C449527383142409cc4f908d7312387c0%7C68ff5557eda14b30af4257ceb20ea5cb%7C0&sdata=Gi489Ha0QzJAgSnjza2io8zX4d7UitKWUAs6df%2FnZa4%3D&reserved=0
http://www.beatrixschoolmeppel.nl/syndeo_data/media/1_Nieuwsbrief_30-8-_2019-2020.pdf
http://www.beatrixschoolmeppel.nl/syndeo_data/media/1_Nieuwsbrief_30-8-_2019-2020.pdf


   

   

   
 

 

 

 

 

Ons klanttevredenheidsonderzoek is verstuurd! Heeft u hem al in 
kunnen vullen? U heeft de link via de E-mail van ons ontvangen.  
Wij horen graag uw mening! 

 

Voorstellen stagiaire: 
Hallo iedereen,  

Mijn naam is Jenai Troost en ik ben 22 jaar oud. 

Vanaf woensdag 18 september kom ik een jaar stage lopen op de babygroep en 
daarom leek het me leuk om even wat over mezelf te vertellen. 

Ik zit momenteel in het laatste leerjaar van de opleiding Gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker op het Drenthe College te Meppel. 

In mijn vrije tijd hou ik er van om tijd te spenderen met mijn vrienden en familie, 
oppassen op mijn neefjes en nichtjes en de Engelse taal beter te ontwikkelen. 

Ik kijk uit naar een leuk maar vooral  

leerzaam stage jaar. 

Groetjes, 
Jenai Troost 

 
Meester Richard heeft sportieve weken  
met de kinderen van de BSO:  
iedere dag een nieuwe sport  
ervaren en spelen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


